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IE - T6SEGEINK A GYEP TAPANYAGGAZDALKODASA TEROLETENI
13anszki Tarri6s

Bevezetes

irodairni 6fte1intes

A mezogazdas6gban riazcInkban az utObbi evekbeh bekovetkezeil veltoz6sak es 6.1szervez5desek kove[kezteben napjainkre a gyep tepanyagelletesa tragikusan, a vilAgi-16bonj aroitt szinvonaira eseft vissze, tregyazas mennyisegi es terCflefi vonatkoz6stht
Ez megrnUialkozik a gyepek igen alacsony termes6t1agAban, a takarmany
gyenge minosegeben. A helyzet eifogadhatatran a terrnelos, a gazd6rkod6s es a szakrria szernpontjeb6I egyarthnt, rnert lehetasegeink es a tudom6nyos eredmenyek javaI
tobbre Leszik kepesse gyeheinket (BARCSAK et al. 197B, BANSZKI 1971, 1993,
ECKER 1988, SZABO 1977, VINCZEFFY 1995). A gyepek ha-kenti termesmennyisege
fiaromszorosara, takarm6nyerteke Oiszorosere ni5vethefo a jelerleginel. ha afkalmazn.ek a szakrnailag megarapczott kutai.esi eredmrsnyekei.
A gyepgazd6!kocias elsosorban az allettenyeszi6st, a takarrn6nyozesi szo[g6rja.
Ezert sCIrgosen iisztkni kellene az EU es a hazai 611attenyeszles jr5vaheni
el6feRetereit (az aiiallonyeszies lap osszeteteie, 16tszAnia, tarmelesi szinije stb), s
gyepgazdalkodgist erinek niegfelelOen celszeru tejleszteni.
E rOvid referium kerekeben a kbzei

evi gyepes tapanyaggazdgkodesi kutat6si

eredrnenyekb61 csak szelel felva, tezisszerOen lehei neh6nyra a figyeimet
lamannyi eredmeny kCJIonboz6 ard'nyolcban noveti az

Va-

6vi vagy szezon6fis terrnest, emeli

a gyeptakarrnany asvenyianyag sib tarialmai, anyag-, ener0-- es kOltsegtakarekos
modszareket javasol, are e[y csakkenti a gyepterfnek eloallita's6nak koliseget, s kedvezo noveny, az Ailat, a talk e kdrnyezet

es az ember sz6m61-2.

Anyag es mOdszer
A kisserlekeket ne.mzeikOzileg eliogadott mOdszerek aIa*n vegeziiik.
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Lehelosegek, eredmenyek
A gyepeken a szakszer6 tapanyagoazd611-coas arkaimaz6s6nak

racy leheti5segei

vannak. A tdbb 6vtizedas kutatOmunka eredmeryei alapjan rellany kiemeres a
fejleszt6s lallet6segeire es mertekere:
o

Optimalis muir6gy6zssa! (NPK adag, kom'ofri6c.F6, ar6ny) kb 50-200D %-kal lehet
nEovelni a gyepek term set.

▪

Az optimalis fnfIrrgyai5s 20-40 %-os matragya-, energia- es katsegMegtakarit6st
K-ban jot eli6iott gyeptalajok eseteben a talaj termeSzetes PK
jele.ntliet. P-ben
igpenyagtartaimerd jobban leliet sz&nitani, s jelentOs PI adag takarithati5 meg (6D70 %).

•

Az aptimaiis mOU- a'gy6z6ssal egyreszt szab61yozha1O a gyepek .szezone!is termese,
m6sreszt a legeltet6s1d6kerete ntivelhet6 20-40 nappal.

•

Az optim6lis mCitrgigya adagnak oplini6lis aralnyu e1oszt6sval es optim5lis idOben
vaiá kiszar6s6val 15-25 %-ka1 nOvelilein a termes mennyisege, es 20-45 %-kal
1akarrn6ny rniniisege, vagy 6ppen e1kerinetC) kedvezollen, itletVe toxikus
liai6s.

•

10w-1N ceiszera a gyepekben a pii1angosol-; aranyM, ezzel pi 20-25 %-os priangas
reszesed6snei 150-20D kg N Triaragyet takarilhatunk meg ha-kOnt.

6

Optin4is m6tr6gya adagokkal es eloszt6ssar elkerdhetO, vagy mersekelheta a nern
karbonLos talajor.c elsavanyodasa r il1etve a ialaj tatpanyagtartalmanak a csakkenese
net-irty t4e1embol.

•

Ca es Mg. tr6gyazassal a tApelern-iiinyos gyepeken az elemtartalom 50-70 %-•al
javRható.
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